
 

 

  ANSÖKAN 
KOMPLETTERANDE OCH FÖREBYGGANDE 
UTKOMSTSTÖD 
Mottagen:       /       20______ 
 

Per post Lämnad i byrån Elekroniskt  Muntligt Annan 

 

Har du ansökt om grundläggande utkomststöd från Fpa? 

Innan din ansökan behandlas i kommunen måste Fpa ha gjort ett beslut om 
grundläggande utkomststöd 

Jo, beslutet är gjort 
datum 

 

PERSONUPPGIFTER 

  Förnamn och efternamn på sökande Personsignum 

Adress och postnummer Telefon 

För- och efternam på make/maka/sambo Personsignum 

Adress (om ej samma som den sökande) Telefon 

Civilstånd 

Ogift 

 Sambo  

   

 
Gift     

Änka/änkling, sen när? 
Skild, sen när?     

 
Registrerat parförhållande 
Hemskillnad, sen när? 

Sökandes hemkommun Sökandes vistelseort Make/maka/sambo 
hemkommun 

Vistelseort 

  Den sökandes arbetsplats, sen när?   Make/maka/sambo arbetsplats, sen när? 

Den sökande studieplats, sen när? Make/maka/sambo studieplats, sen när? 

Den sökandes arbetslöshet har börjat när? Make/maka/sambo arbetslöshet har börjat när? 

Nästa tid för förnyande av 
arbetssökan 

En plan för jobbsökande 
eller aktivering är gjord  
 

Nästa tid för förnyande av 
arbetssökan 

En plan för jobbsökande 
eller aktivering är gjord  
 

Bank konto IBAN nummer   
 

 
SKULDER 

Skulder och lån 

Sökande Make/maka/sambo 

Summa Avkortning 
€/mån 

Ränta €/mån Summa Avkortning 
€/mån 

Ränta/ mån 

       

       

Utmätning       

Frivillig plan bekräftad av 
utsökningsmyndighet 

Nej             Datum för plan 
Jo 

Nej          Datum för plan      
Jo 

 
Skuldsaneringsbeslut eller 
ansökan 

 Nej            Beslutet är i kraft till 
 Jo 

 Nej        Beslutet är i kraft till 
Jo 

 

Skulder och lån för minderåriga barns del 



 

 

 

   ANLEDNING TILL ANSÖKAN OCH MOTIVERING 

Till vilket ändamål söker du kompletterande eller förebyggande utkomststöd?  

Som bilagor till ansökan finns:  
 
 
 

 

 
UNDERSKRIFT 

Myndigheter inom socialvården har rätt att få uppgifter som berör klienten från andra myndigheter. Myndigheter inom 
socialvården kan via teknisk kontakt få tillgång till uppgifter från skattemyndigheter och Folkpensionsanstalten utan 
den sökandes medgivande för att kontrollera utbetalningar och uppgifter. (Lag om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården 21§, Utkomststödslagen 18§) 

 

Era kunduppgifter registreras i byråns personregister och uppgifterna hemlighålls. Ni har rätt att kontrollera uppgifter som 
berör er själva genom att skriftligen be om det av den myndighet som håller registret. (Personuppgiftslagen26§ ja 28§) 

 

Givande av felaktiga eller missvisande uppgifter till myndighet är straffbart. Utkomststöd beviljat på felaktiga uppgifter kan 
krävas tillbaka. Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga, jag förbinder mej att informera om eventuella ändringar under den 
tid som beslutet är i kraft, samt ger min tillåtelse till att kontrollera uppgifterna. (Utkomststödslagen 17§)  

 

Ort Datum   Den sökandes underskrift 

   
Ansökan returneras till Social-och familjetjänster, Kompassen eller till Servicebyrån för arbetskraft. 

Sosiaali- ja perhepalvelut (avoinna 8-15 / soittoaika 8-16) Kompassi, Rihkamatori 1B, 06100 PORVOO  
Taidetehtaankatu 4 C       Työvoiman palvelukeskus, Linnakoskenkatu 32, 06100 PORVOO 
06100 PORVOO 
Puh. (019) 520 3400 
 


